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Suomisport-käyttäjät

Yli 13-vuotiaat

Yli 13-vuotias voi luoda itselleen oman Suomisport-tunnuksen ja toimia itsenäisesti 
palvelussa. 

Alle 13-vuotiaat

Suomisportissa toimiva henkilö voi luoda alle 13-vuotiaalle Suomisport-tunnuksen.  
Tällöin nuori on Suomisportissa henkilön huollettava/lapsi.

Alle 13-vuotias voi toimia itsenäisesti Suomisportissa, jos huoltaja on määritellyt 
tavan kirjautua, esim. puhelinnumeron hänen profiiliinsa. Muutoin huoltaja toimii 
(ilmoittautuu, maksaa, lukee tiedotteita, jne) palvelussa hänen puolestaan.



Kertaus: seurahierarkia Suomisportissa

Seura

LajijaostoLajijaosto

RyhmäRyhmä

Aluejärjestö

Lajiliitto

Kunta

Liikkujat

Seura on uudehko, enemmän 
hallinnollinen organisaation osa 
Suomisportissa.

Lajijaosto on seuran toiminallinen 
osa, joka pyörittää sporttiarkea. 
Monilajiseurassa monta lajijaostoa, 
yhden lajin seurassa yksi.

Lajijaoston alla toimii harjoittelevia 
tai kilpailevia ryhmiä, jotka 
koostuvat liikkujista.

Seura → lajijaosto → ryhmä 
-hierarkiasta tulee 
jatkossa Suomisportissa 
ensisijainen. 

Suhde aluejärjestöihin ja 
lajiliittoihin tulee olemaan 
enemmän jäsenyyden 
kaltainen.

Ryhmän 
ylläpitäjä



Mitä toimintoja demotaan?

Tässä demossa esitellään seuraavat toiminnot:

1. Lajijaostokäyttäjä luo ryhmät
2. Lajijaostokäyttäjä kutsuu ensimmäiset jäsenet
3. Henkilöt liittyvät (tai liittävät huolettavansa) ryhmiin
4. Lajijaostokäyttäjä määrittelee ryhmille ylläpitäjät
5. Kertaluontoisen tapahtuman luominen
6. Toistuvan tapahtuman luominen
7. Tapahtumaan ilmoittautuminen (itse ja huollettavan puolesta)
8. Tapahtumaan osallistumisten merkkaaminen
9. Viestien lähettäminen



Mitä rooleja demotaan?

Henkilöt ja heidän roolinsa tässä demossa

● Ari: Lajijaostokäyttäjä, jolla on myös yhden ryhmän ylläpitäjän rooli.
- demossa hän toimii vain nettiselaimella

● Pekka: yhden ryhmän ylläpitäjä, liikkuja ( ja huoltaja)
- hän toimii sekä nettiselaimella että mobiilisovelluksella

● Mimmi: Pekan huollettava liikkuja
- huoltaja toimii hänen puolestaan

HUOM: Tässä demossa asioita tarkastellaan eniten Pekan näkökulmasta.



Miten demotaan

Ari:

Lajijaoston 
käyttäjä

ja

Ryhmän #1 
ylläpitäjä

Pekka:

Ryhmän #1
jäsen,

 Ryhmän #2 
ylläpitäjä,

 
ja

Huoltaja



Miten käyttäjät demossa ryhmittyvät?

Ryhmä #2: 
DEMO Huollettavan 

ryhmä

Ryhmän ylläpitäjä: 
Ari / lajijaostokäyttäjä

Ryhmän jäsen:
Mimmi

(huollettava)

Ryhmä #1: 
DEMO Pekan ryhmä

Ryhmän ylläpitäjä: 
Pekka

(huoltaja)

Ryhmän jäsen:
Ari / lajijaostokäyttäjä



Mitä toimintoja on vielä tulossa?

Seurapalveluihin on tulossa ennen tuotantoonvientiä mm.

1. ryhmien maksulliset tapahtumat,
2. ryhmien kausimaksut,
3. jäsenyyksien hallinta,
4. helppo maksaminen mobiilissa,
5. liikkumisdataan, maksuihin ja jäsenyyksiin liittyviä raportteja

Lisäksi parannellaan mm. seuraavia toimintoja

- Lajijaostokäyttäjä voi ryhmää luodessaan merkitä itsensä ryhmän ylläpitäjäksi
- Ryhmän ylläpitäjä voi hyväksyä liikkujan liittymisen ryhmään


